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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Ve Strakonicích dne 24.7.2015 

 
 

Návrh odběrových diagramů na dodávku a odběr tepla pro rok 2016  
 

V období od 7. - 20. 7. 2015 rozeslala Teplárna Strakonice, a.s. (TST) v tištěné podobě svým 
odběratelům návrhy Odběrových diagramů na dodávku a odběr tepla (OD) na rok 2016 pro 
konkrétní odběrná místa, které vychází ze skutečně dosažené spotřeby v předchozím roce 
(rok 2014).  

Odběrové diagramy slouží pro obě smluvní strany jako potvrzení odběru za minulé roční 
období na odběrném místě (nejedná se o objednávku tepla pro následující roční období), z 
nichž se stanoví stálá platba, která je součástí dvousložkové ceny*.  

Po obdržení OD odběratelé buď odsouhlasí navržený OD, nebo ho případně upraví na 
základě konzultace s obchodním oddělením TST dle stanovených podmínek. Měnit odběrové 
diagramy lze jen v následujících případech: zateplení objektu, výměna oken, zprovoznění 
regulačního uzlu, změna vytápěné plochy, zateplení střechy, sklepů a změna využívání 
objektu. Ostatní změny vedoucí k úsporám (a ke změně OD) je odběratel povinen doložit 
energetickým auditem. Pokud odběratelé neuskuteční žádné úpravy v navrženém OD, 
nemohou být penalizováni za překročení hodnoty uvedené v OD dle cenových pravidel; 
penalizace hrozí v případě ponížení OD a jeho následném překročení o více než 5 % po 
přepočtu na průměrnou venkovní teplotu srovnatelného období. 

Je nutné, aby odběratelé odevzdali potvrzený či upravený OD pro rok 2016 do teplárny 
nejpozději do 15. 9. 2015. Po tomto datu, tzn. v průběhu smluvního období, již změnu 
sjednaného množství tepelné energie uvedené v OD nelze akceptovat. Pokud dojde u 
odběrného místa k zásadní neplánované změně využívání objektu (např. ukončení činnosti 
subjektu odběratele), je odběratel povinen tuto změnu neprodleně oznámit dodavateli.  

V případě jakýchkoli dotazů se mohou odběratelé obrátit na obchodní oddělení TST 
buď písemně, anebo si domluvit i případnou osobní schůzku pro konzultaci. K dispozici 
je Ing. Miloš Hynek (hynek@tst.cz) a Josef Eigner (eigner@tst.cz).
Další informace k této problematice lze též najít na webových stránkách společnosti.
www.tst.cz > Pro zákazníka > Odběrový diagram.

Odběratelé též mohou využít pro své dotazy e-mail teplo@tst.cz. 

 
Od roku 2014 zasílá Teplárna Strakonice, a.s. novým odběratelům novou verzi „Smlouvy na 
dodávku a odběr tepelné energie“ dle zákona č.89/2012 Sb. – nového občanského zákoníku. 
Smlouvy uzavřené se zákazníky do tohoto data zůstávají nadále v platnosti. Pokud budou mít 
odběratelé zájem, lze na základě žádosti vyhotovit též novou verzi Kupní smlouvy. 

 
* Dvousložková cena se skládá z ceny za sjednané množství tepla (stálý plat) a z ceny za skutečně odebrané 
množství tepla (plat za odebrané množství).  

- Stálý plat se stanoví jako součin sjednaného množství tepla (GJsj) dle vzájemně odsouhlaseného OD a 
ceny (Kč/(GJsj) za sjednané množství tepla. Z důvodu zrovnoměrnění plateb je stálá platba účtována 
jako 1/12 roční platby každé fakturační období (kalendářní měsíc). 

- Plat za odebrané množství tepla je účtován dle skutečně odebraného množství registrovaného na měřiči 
tepla. 
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 Poznámky pro editory: 

 Historie teplárny se začala psát v roce 1954, kdy byla zahájena výroba tepla a elektřiny. O 40 let později 
vznikla Teplárna Strakonice, a.s. V současnosti je teplárna rozdělena na 2 provozovny – Provozovna č. 1 
jako skupina čtyř kotlů K1 až K4 s instalovaným tepelným výkonem 161,5 MWt a Provozovna č. 2 
s jedním zdrojem (kotlem K5) s tepelným výkonem 44 MWt. 

 Teplárna Strakonice, a.s. je členem Teplárenského sdružení a Klastru Ekogen.  
 Teplárna Strakonice, a.s. má Energetickým regulačním úřadem uděleny licence v oblasti výroby a 

rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny. Elektrická energie je vyráběna v kombinovaném cyklu výroby 
elektřiny a tepla. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty v oblasti integrovaného systému řízení jakosti, 
environmentálního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně validace EMAS. 

 Teplárna Strakonice, a.s. vlastní certifikáty umožňující využití vedlejších energetických produktů ve 
stavebnictví. 

 
 
 
 
 
 
 


